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সরকাির কমকিমশেনর (িপএসিস) িত া িদবস
িদব উপলে আগারগ ওেয় িপএসিসর কাযালেয়র সামেন ব ন ও পায়রা উিড়েয়
িত া িদবেসর কম িচর উে াধন কেরন জন শাসনম ী সয়দ আশরা ল ইসলাম। ছিব: শির ল হা
হাসান
এেকক িবিসএস পরী ার কায ম শষ করেত দড় বছর থেক আড়াই বছর সময় লেগ গেলও এখন থেক এক বছের
বছেরর
মে ই তা শষ করেত চায় িপএসিস।
আজ শিনবার সরকাির কমকিমশেনর (িপএসিস)
(
িত া িদবস পালন উপলে আেয়ািজত সিমনার ও আেলাচনা অ ােন
েরিফের এই কথা ই উেঠ আেস। ১৯৭২ সােলর ৮ এি ল িপএসিস িতি ত হয়। িত াবািষকী উপলে আগারগ ওেয়
িপএসিসর হল েম এইই অ ােনর আেয়াজন করা হয়।
অ ােনর ধান অিতিথ জন শাসনম ী সয়দ আশরা ল ইসলাম বেলন,
বেলন বাংলােদশ াধীন হেলও দশ গড়ার টা শষ হেয়
যায়িন। দশ, িনয়া কান িদেক এিগেয় যাে , সিদেক খয়াল রাখেত হেব। দেশর মা েষর দাির র করেত যা সরকাির
কমকতা
কতা িনেয়াগ িদেত হেব। িপএসিসেক এ জ িনেবিদত াণ হেয় কাজ করেত হেব।
জন শাসনম ী বেলন, ‘আমার
আমার বাবাও সরকাির কমকতা িছেলন। িক িতিন সই চাকির ছেড় িদেয় পের িশ কতায়
আিম আনি ত য িপএসিস সেবা িন া,া দ তা ও িনরেপ তার সে দািয় পালন করেছ।’

হন।

অ ােনর সভাপিত িপএসিসর চয়ার ান ড.
ড মাহা দ সািদক বেলন, ‘১৯৭২ সােলর ৮ এি েলর পর এ পয ৭১ হাজার ৫০৭
জনেক ক াডার পেদ িনেয়ােগর পািরশ কেরেছ িপএসিস। ৩৬ ও ৩৭তম
তম িবিসএেসর িনেয়াগ ি য়া শষ হেল এই সং া হেব
৭৫ হাজার ২৩৩ জন। আজ সরকাির কমকতােদর
কম
হাত ধের বাংলােদেশর য উ য়ন, তােত িপএসিসর
ণ িমকা আেছ।
কারণ িপএসিসই যাচাই–বাছাই কের এই কমকতােদর িনেয়ােগর পািরশ কেরেছ। বাংলােদেশর উ য়ন অিভযা ায়

জন শাসেন দশে িমক, দ ও মধাবী জনশি
হেব। এ জ সবার সহেযািগতা দরকার।’

বাছাইেয়র

ে আ িরকতা, দ তা ও সততা িনেয় সবাইেক কাজ করেত

অ ােনর িবেশষ অিতিথ জন শাসন ম ণালেয়র জ সিচব মা. মাজাে ল হক বেলন, ‘আমােদর সময় দখতাম ’৮৪
সােলর িবিসএস াচ ’৮৬ সােল যাগ িদেয়েছ। ’৮৬ সােলর াচ যাগ িদেয়েছ ’৮৮ সােল। এখন অব ৩৪, ৩৫, ৩৬তম
িবিসএস এভােব বলা হয়। তােত কান সােল পরী া আর কান সােল যাগদান, সটা বাঝা যায় না। এটা একটা কৗশল। িক
এরপরও িপএসিস য এক বছেরর মে ই িনেয়াগ শষ করার কথা বলেছ, এ বই ইিতবাচক। আর আেগর থেক অেনক
ততার সে িবিভ িনেয়াগ পরী ার কায ম স
হে । আরও গিতশীল করেত জন শাসন ম ণালয় থেক অ াহতভােব
সহেযািগতা দান করা হেব।’
িপএসিসর সিচব আকতারী মমতাজ অ ােন াগত ব
উপ াপন কেরন। সিমনাের ‘বাংলােদশ পাবিলক সািভস
কিমশেনর িনকট জাতে র ত াশা ও াি ’ শীষক ল ব উপ াপন কেরন িপএসিসর সদ আব ল জ ার খান। িতিন
ত র বে
তম সমেয় ক াডার ও নন-ক াডার িনেয়াগ ত
ি র বহারসহ নানা িবষয় েল ধেরন।
িপএসিসর সদ শরীফ এনা ল কিবর বেলন, ‘আিম ৩৫তম িবিসএেসর দািয়ে িছলাম। এই িবিসএেস ১৮ মাস লেগেছ। এর
মে িতন মাস গেছ পরী ার হল পাওয়ার জ অেপ া করেত। িতন মাস গেছ প ছাপােত। আিম মেন কির, এক
বছেরর মে ই িনেয়াগ ি য়া শষ করা স ব।’
আেলাচনা অ ান র আেগ িত া িদবস উপলে ব ন ও পায়রা উিড়েয় িত া িদবেসর কম িচর উে াধন কেরন সয়দ
আশরা ল ইসলাম। আেলাচনা শেষ সাং িতক অ ান পিরেবশন করা হয়।
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